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■Sota el nom de Bilats es presen-
ta una formació musical de cobla
ampliada amb bateria, percussió
i veu, que té per objectiu exportar
el so característic de la cobla cata-
lana al compàs festiu ritmes lla-
tins com la cúmbia i ritmes balcà-
nics.

A diferència dels concerts de
música de cobla, que asseuen la
gent a la platea del teatre, Bilats
s’ofereix a les festes majors per «fer
saltar i ballar el públic», airmen
Edgar Massegú i Xavi Pendón.

Aquest és un projecte coral,
sense líder, que s’alimenta de les
aportacions de  músics, i que té
com a membres més visibles els
gironins Edgar Massegú (lletrista,
percussionista i graista) i Xavi
Pendón (compositor, clarinet i te-
nora, a més de portar la batuta).

La seva sortida a l’aparador és
el disc Catalan fanfare!,  temes-
de to humorístic d’inspiració ru-
ral, com El bou de Portbou, que
obre l’àlbum, i juga amb les parau-
les «bou» i «mula», que en una
zona fronterera es relacionen
amb els que la intenten creuar
amb «pilotes dins el ventre» i po-
den topar amb «la Gendarme-
rie!».

O Pèl a les aixelles, el segon
tema, que fa: «El pèl a les aixelles
s’ha immolat, per culpa de la in-

dústria de la bona olor». Tot plegat
a un ritme festiu amb so de trom-
petes i percussions pròpies dels
grups de fanfares o xaragues dels
països de l’est, amb les quals s’han
inspirat.

«El nostre objectiu és difondre
arreu el so de la cobla que, ben

aviat, quan aquest sigui un país
nou, podrem mostrar al món com
el ‘so Catalunya’», airma Masse-
gú, que es va donar a conéixer fa
uns anys amb el grup Pulpopop.

El naixement d’aquesta mena
de formació de cobla llatinitzada
té a veure amb l’encàrrec que Xavi

Pendón va rebre dels geganters de
Blanes de crear un tema de ball.
Per això, bona part dels músics de
Bilats són de Blanes.

«Jo estudiava amb Albert Gui-
novart i ell ens va animar molt de-
cididament a tirar endavant el
projecte», airma Pendón. 

L’àlbum inclou temes cantats
en castellà com Coucou o Qué do-
lor!, i la peça tradicional catalana
Muntanyes del Canigó, entre al-
guns enregistraments estricta-
ment instrumentals però no per
això menys animats, amb aires
entre sardana i música de circ.

L’enregistrament s’ha fet a dife-
rents estudis de gravació, entre
ells el Soundclub de Salt, el Kápita
Recording Studio de Blanes o el
grama de Girona.

Completen la formació el se-
güents músics: Marcel Dalmau,
Adrià Dilmé (dels banyolins Ger-
mà Negre), Joan Gómez, Adrià
Sánchez, Jordi Casas, Xavier San-
tandreu, Jordi Guixé, Ferran Miàs
(reconegut tenorista), Raül Galle-
go, Jordi Sacristán, Darío García,
Eduard Prats, Gerard Serrat, Eloi
Planiol, Miguel Ángel Gracia, Os-
car Bas, Moisès Hidalgo, Pep Sàn-
chez, Pel Solà, Adrià Bauzó i Lluís
Costa.

Actuacions

Bilats ha ofert una actuació a
Reus i ara preveu entrar al circuit
de festivals, on té lloc una forma-
ció de cobla. Tenen previst actuar
a la Fira de la Mediterrània de
Manresa a l’octubre i també a Bla-
nes al juliol, entre molts altres
concerts que ja tenen emparau-
lats o tancats. 

Un total de 23 músics s’embranquen en un projecte per difondre el «so Catalunya» a les festes majors i als festivals de música
Editen el disc «Catalan fanfare!», amb setze temes caracteritzats per un humor rural i un to entre sardana i música de circ

La nova banda Bilats escampa el so únic
de la cobla catalana amb ritmes llatins
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■L’actor teatral, dramaturg i pro-
fessor de l’escola El Galliner Janot
Carbonell (Ribes de Freser, )
rebrà el proper  de maig el pre-
mi Pep Mora a la contribució a les
Arts Escèniques, atorgat per un ju-
rat format per Pere Box, Tena Bus-
quets, Sílvia Cadanet, Xavier Va-
lentí i Meritxell Yanes.

Janot Carbonell és un dels
membres històrics del Talleret de
Salt. El Jurat ha valorat la «gran

quantitat de quilòmetres recorre-
guts com a professional vinculat
al territori; el seu carisma i la seva
mirada artística personal sempre
compromesa; la capacitat de rein-
terpretar els textos clàssics en les
seves posades en escena, i el fet de
ser mestre de molts dels profes-
sionals i aicionats del món teatral
gironí».

Carbonell s’ha deinit en decla-
racions al Diari de Girona com
un apassionat de la tragèdia grega
i ha explicat que el ventall de les
passions humanes tal com va
quedar deinit en temps hel·lènics
és ben vigent avui.

Carbonell rebrà el guardó en
un acte dilluns, dia , (h) al
centre cultural La Mercè, on tam-

bé es lliurarà el Premi de l’AGT
(Associació Gironina de Teatre) al
millor espectacle d’arts escèni-
ques professinal de les comar-
ques gironines . 

Finalistes al Premi de l’AGT

Els inalistes del Premi de l’AGT
són: La illa de Chagall de Cos a
Cos Teatre; L’home sense veu de
Claudia Cedó coproduït per His-
tòries de Boscos, Temporada Alta
i Sala Flyhard; Primer Àlbum d’El
Solar - Agencia de detectives de
Objetos, coproduït per Tempora-
da Alta;  Realpolitik a càrrec de la
Sala La Planeta, Temporada Alta i
Teatre de l'Enjòlit i Súperbleda,
una coproducció de la companyia
La Bleda i Temporada Alta.

El guanyador rebrà una esta-
tueta obra de l’artista i sòcia de
l’AGT Imma de Batlle, que repre-
senta una igura amb barret de
copa que suporta la primera lletra
de la paraula Teatre.

L’actor Janot Carbonell rep el premi
Pep Mora de les arts escèniques
Cos a Cos Teatre, Claudia
Cedó, El Solar, Teatre de
l’Enjòlit i Pepa Plana opten
al millor espectacle gironí

Edgar Massegú i Xavi Pendón mostren el disc en una parada del mercat de Girona. DANIEL BONAVENTURA

Janot Carbonell en una protesta.
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■L’Ajuntament d’Olot va avançar
ahir tres títols de la temporada
teatral de la propera temporada
de tardor (setembre - desembre).
Es tracta dels espectacles Art, An-
dré y Dorine i Boscos. Les entrades
es posaran a la venda l’ de setem-
bre, quan es farà pública la pro-
gramació al complet. Pere Arqui-
llué, Francesc Orella i Lluís Villa-
nueva representaran Art el dis-
sabte  de setembre en dues fun-
cions, a les  h i a les  h. El dis-
sabte  d’octubre a les  h, la
companyia Kulunka Teatro repre-
sentarà André y Dorine. La com-
panyia La Perla  oferirà Boscos
el  de novembre a les  h.

Les obres teatrals
«Art», «Boscos»
i «André y Dorine»
es veuran a Olot


